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A könyv igaz, megtörtént események alapján íródott.  

A könyvben említett egyes személyek nevét 

megváltoztattam, hogy ezzel is védjem felismerhető 

szereplőit. Minden más azonosság a véletlen műve. 

A könyvben néhol indulatos megjegyzések 

olvashatók, amik tükrözik az adott szituáció 

hangulatát. 

E történet közreadásával a szerzőnek nem áll 

szándékában kisebbíteni a törvények jelentőségét. 
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Május. 26. kedd. Florida, USA 

 

 

 

 Igazi floridai nyári nap volt. Fülledt meleg. A 

gyönyörű napsütést néha óriási, szinte felhőszakadás 

méretű eső szakította meg. Délután már inkább borús, 

csepergős idő volt. 

 A 441-es (State Road 7) úton tartottam hazafelé 

édesapámmal. Kint volt, hogy meglátogasson, mert már 

négy éve nem láttam a családom. Én nem tudtam 

hazamenni, mert ha elhagyom az országot, akkor nem 

tudok visszautazni, mivel a tartózkodási engedélyem rég 

lejárt. Mivel Amerikában kezdtem új életet a párommal, 

nem kockáztathattam egy ilyen utat. Sikerült 

berendezkednünk. Saját magunknak dolgoztunk, sok új 

barátot szereztünk, béreltünk egy lakást, amit szépen 

berendeztünk. Mindkettőnknek saját autója volt, tehát jól 

éltünk. 

 Lassú volt a forgalom. Egyrészt mert esett az eső, 

másrészt pedig útjavítás volt a Hallandale Blvd és a 441 

útkereszteződésében. Ahogy átértünk az 

útkereszteződésen, az előttem kettővel lévő autó balra 
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fordult csak úgy hirtelen, természetesen irányjelzés 

nélkül... - ez Amerikában nem meglepő, hisz a vezetési és 

közlekedési szabályismeretük nagyon csekély. Ez nem is 

csoda, hisz a vezetésoktatás, illetve vizsga Floridában 

csupán abból áll, hogy vizsgaidőpontot kell kérni. Ha 

valaki igényli, előtte kaphat egy kis füzetet, amiben le 

vannak írva a szabályok, táblák, és hogy kinek milyen joga 

van, egy közúti ellenőrzés során. A vizsga 4 szakaszból 

tevődik össze. Először is egy szemvizsgálat, hogy 

egyáltalán lát-e a vizsgázó. Másodszor, számítógépes teszt, 

ahol a jelzőtáblákat kell felismerni. Harmadszor egy 

szóbeli vizsga, melynek keretében válaszolni kell a feltett 

kérdésekre. Ezek után, ha minden sikerült, jöhet a vezetés. 

Esetemben ez abból állt, hogy beültünk a vizsgáztatóval az 

autóba, majd megkért, mutassam meg, hol a gáz, fék és a 

duda. Majd elindultunk, és tettünk egy kört az épület 

körül. Közben kellett egy U-megfordulást csinálnom, egy 

stoptáblánál megállni, és kész is voltunk. Egyetlen hibám 

volt csak: egy kézzel fogtam a kormányt, a másik kezem 

pedig a sebességváltón pihentettem. Az autó paraméterei 

megengedhették volna, hogy mindkét kezemmel a 

kormányt fogjam, mivel automata váltós volt az autó. 

Bementünk, készítettek egy fotót, és már csak várnom 

kellett türelmesen, míg elkészítik a plasztik 

jogosítványom. Mindösszesen egy délelőtt alatt 

megszereztem a jogosítványom. Nem csoda, ha sokan az 

épületet elhagyva már el is felejtik a jelzőtáblák jelentését, 

a KRESZ szabályokat. 

 

 Nem sikerült teljesen befordulnia, és hirtelen 

lefékezett, mert a szembejövő forgalom nem engedte. Az 

előttem lévő autós fékezett és elrántotta a kormányt balra. 

Én szintén fékeztem, és a kormányt jobbra rántottam, de 
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csak kicsit, mert a belső sávban mentünk, és mellettem is 

sok autó haladt. Mivel az útjavítás és az eső miatt sáros 

volt az út, így csúszós lett – én pedig belecsúsztam az 

előttem lévő autóba, de csak annyira, hogy épp hogy 

meglöktem. 

 Egy pillanat alatt lepergett előttem szinte az egész 

életem. Mintha villám csapott volna belém! Egyszerre 

öntött el a forróság, és a hideg rázott. Tudtam, hogy a 

másik autós valószínűleg hívja a rendőrséget, mert 

Amerikában mindig az az első, hogy tárcsázzák a 911-et. 

Főleg ilyen esetben. 

 Édesapám is megijedt, de ő inkább azért, hogy az 

autó nem tört-e össze nagyon. 

 Egyből kiugrottam az autóból és odarohantam a 

másik sofőrhöz, aki egy fiatal latin- amerikai srác volt. Az 

első kérdésem az volt, hogy hívta-e a rendőrséget. Azt 

mondta, IGEN. 

 Tudtam, nagy baj van! Az én floridai 

jogosítványom egy éve lejárt. Meghosszabbítani nem 

tudtam, mert nem volt érvényes igazolványom, és 

illegálisan tartózkodtam ott. – Volt, aki megpróbálta 

meghosszabbítani, de mindig kérték a social számot. Azt 

pedig csak akkor kaphat valaki, ha állampolgár, 

zöldkártyás, ideiglenes zöldkártyás, vagy munkavállalási 

engedélye van. Esetleg 8-9 évvel ezelőtt jött ki és akkor 

még lehetett venni, „spanyol” bevándorlóktól.  

 Volt egy nemzetközi jogosítványom, amit New 

York-ból rendeltem interneten. Több cég is foglalkozik 

ilyen kamu jogosítványok kiadásával. Ezt az egyik 

barátom ajánlotta, aki szintén csináltatott ilyet, és neki 

elfogadták a rendőrök. Neki pont egy rendőr ismerőse 

mondta, hogy csináltasson ilyet, mert ezt nekik el kell 

fogadniuk. Persze pár évvel ezelőtt simán elfogadták - de 
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az utóbbi években nagyon szigorúan vették ezeket a kétes 

igazolványokat. Igaz, hallottunk olyat is, hogy pont egy 

ilyen jogsit a rendőr kettétört a sofőr szeme láttára. 

Mondván, ez nem hiteles... Mindent megpróbál az ember, 

hogy valahogy hivatalos legyen.  

Volt még a magyar jogsim, de azt csak 30 napig lehetett 

használni. 

 Szóval nem tudtam mit fogok a rendőrnek adni... 

 De a legnagyobb félelmem az volt, hogy tudtam, 

az állam meghatalmazást adott 2009. januártól a 

rendőrségnek, hogy mindenkit részletes dokumentum-

ellenőrzés alá vonhat, akit megállítanak.  Minden 

rendőrautóban számítógép van, és összeköttetésben áll az 

állami adatbázissal. Így mindenkiről mindent tudnak. 

MINDENT. Még azt is, hogy ki mikor jött be az országba, 

hol vitt  vissza valamit egy üzletbe kicserélni, vagy volt-e 

be nem fizetett parkolási bírsága. 

 Nyugtattam édesapámat, hogy minden rendben 

lesz. – Tudtam, hogy nem, hacsak nem lesz szerencsém.  

A barátnőm kb. két hónappal ezelőtt szintén 

karambolozott. Ő is az előtte lévő autóba ment bele, de ő 

nagyon. Szinte teljesen lebontotta az autó elejét. Ott két 

rendőr ment ki. Az egyik egy idősebb „spanyol” volt, és ő 

kérte el a papírjait. Nagyon rendes volt, mert csak annyit 

mondott:  

- Csináltasd meg a floridai jogosítványt! 

 Valószínűleg ő is illegálisként kezdte az életét, és 

tudta, milyen, amikor az ember ilyen szituációban van. A 

barátnőmet akkor elengedték, csak egy 120 dolláros 

büntetést kellett kifizetnie.  

 

 Már kb. 10 perce vártunk a rendőrre. Ez szokatlan, 

mert általában 5 perc alatt ott vannak bárhol. 
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 Közben felhívtam a barátnőmet, hogy 

karamboloztam, de minden OK. És nemsokára megyünk. 

 Megkérdeztem a srácot, akinek nekimentem, nem 

tudnánk-e egymás között elintézni...  Hisz az ő autójában 

alig lett valami baj, csak egy tenyérnyi helyen horpadt be a 

lökhárítója. Azt mondta, nem tudja, hogy megy ez így, és 

felhív valakit, aki tudja. 

 Megfordult a fejemben hogy elhajtok a 

helyszínről. De veszélyes gondolat volt, mert könnyen 

megtalálnak, és akkor még nagyobb  a „jutalom” . 

 Apunak mondtam, hogy ne szálljon ki az autóból, 

ha megjön a rendőr, mert nem akartam, hogy őt is 

vizsgálgassák. 

 Megjött a rendőr. 

 Egy nagydarab koromfekete rendőrnő. Legalább 

130 kg. hatalmas műkörmökkel. Egy igazi unszimpatikus 

személyiség. Úgy szállt ki a rendőrautóból, mint valami 

sumo birkózó, aki most nyerte meg a világszépe versenyt, 

csak épp becsípődött a dereka. Elkérte a jogosítványokat. 

Odaadtam neki a new yorki nemzetközi jogsit.  

- Mióta tartózkodsz az USA-ban? - kérdezte. 

- Három hete, és hétvégén megyünk New Yorkba, utána 

pedig vissza Európába. – válaszoltam. 

 Eleve látszott rajta, nem tudja, hol van Európa.  

 Ez egyébként eredetileg így is lett volna, mert 

édesapám 10 nap múlva ment volna haza, de előtte 

szerettem volna megmutatni neki a nagy felhőkarcolókat, a 

Szabadság-szobrot és a többi nevezetességet. Már a 

repülőjegyet is megvettük oda.  

 De az is látszott a rendőrnőn, furcsállja, ha valaki 

három hete van itt, valószínűleg nyaral - akkor meg miért 

van koszos melós ruhában? 

- Miért van állandó amerikai címed? 
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- Mert utazgatok, és sokat tartózkodom Amerikában, 

ezért kell a cím, és ezért vettem autót is, hogy ne 

kelljen mindig bérelnem. 

 Megvetően végignézett rajtam, majd beszállt az 

autójába.  

 Gyanús volt, hogy már 20 perce nem hozza vissza 

a jogsikat. A szívem egyre gyorsabban vert, mert éreztem, 

ennek nem lesz jó vége. Csak remélni mertem, hogy 

minden rendben lesz... 

 

Kinyílt a rendőrautó ajtaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Odalépett a spanyol sráchoz, visszaadta neki a 

jogsiját, és elengedte. Engem odahívott az autójához. 

Akkorra már úgy felment a vérnyomásom az izgalomtól, 

hogy szinte lüktetett minden porcikám; azt se tudom, hogy 

tettem meg azt a pár lépést. 

 Csak annyit mondott: „Tedd hátra a kezed!” - 

abban a pillanatban már kattant is a bilincs. 

 

Mintha kiszálltam volna a testemből, és a lelkem 

menekülni kívánt volna. Ebben a pillanatban elvesztettem 

szinte minden vagyonom, ami Amerikában volt. Az 

álmaim, a terveim, az eddigi munkám, a lehetőségeim, a 

bútorok, az autó, az eddig felépített egzisztenciám - 

mindazt, amit eddig összegyűjtöttem, felépítettem. Most 

minden elúszott. 

 Ami maradt: a barátok és a telkem, amit nem 

vehetnek el. 


